
"En el presente número de la Revista Mundo Amazónico publicamos la
segunda parte del dosier especial “Reflexiones y perspectivas sobre la
pandemia de COVID-19”. Los 11 textos incluidos en este número se suman
a los 13 ya publicados en el Vol. 11, No. 2 de 2020, formando un conjunto
de 24 artículos. Todos los manuscritos fueron recibidos a finales de junio
de 2020 durante la primera ola de la pandemia de COVID-19. 

Cuando comenzamos a organizar la segunda parte de nuestro dosier, a
mediados de octubre, teníamos la impresión de que habíamos pasado el
momento más crítico de la emergencia sanitaria en la Amazonia, y que los
artículos recibidos en junio retratarían una situación del pasado. De hecho,
a finales de 2020, los estudios publicados de inmunoprevalencia con datos
de ciudades como Manaos, Leticia o Iquitos indicaban que la mayor parte
de la población de estos lugares ya había sido contagiada por el virus y el
efecto de la famosa “inmunidad de rebaño” estaría cerca. Además, se
escuchaban noticias internacionales de un número importante de vacunas
recién desarrolladas y exitosas. Creíamos que ya habíamos experimentado
la peor parte de la pandemia y una segunda ola, en este contexto, sería
menos probable.
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Después de las fiestas de diciembre y la relajación de las medidas individuales y colectivas de protección, enero del
2021 nos sorprendió con fuertes rebrotes, noticias de nuevas variedades del virus con mutaciones más infecciosas,
datos poco alentadores relativos a la corta duración de la inmunidad de quienes ya habían sido contagiados,
crecientes evidencias de casos de reinfecciones y nuevas crisis por sistemas de salud saturados por la cantidad de
nuevos pacientes.

Al publicar el presente conjunto de artículos tenemos la sensación no solo de su vigencia sino de haber regresado
preocupantemente a momentos tan, o mas críticos, que los vividos en el primer semestre de 2020. Por ello la
urgencia de poder aprender más de las lecciones de estos tiempos difíciles que amenazan en convertirse en un
nuevo presente etnográfico, a no ser que podamos pensarnos y contarnos el relato actual de modo que no nos
paralice, sino que permita multiplicar las capacidades colectivas de protección de la vida.

Continue lendo clicando aqui. 

Luisa Elvira Belaunde, Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social (PPGAS), Museu Nacional, UFRJ
Edgar Bolívar-Urueta, Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
Gilton Mendes dos Santos universidade Federal do Amazonas
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HQ - Os Donos da Terra

Publicado ano passado por Daniela Fernandes Alarcon
(doutoranda do PPGAS/MN) e Glicéria Jesus da Silva (Tupinambá,
ativista indígena) junto com o artista plástico Vitor Flynn
Paciornik,  o livro de histórias em quadrinhos Os Donos da Terra
narra jornadas atuais de luta dos Tupinambá e está disponível
no site da Elefante Editora.

Baseado em uma pesquisa antropológica de fôlego, Os donos da
terra aborda episódios históricos e recentes da luta dos
Tupinambá da Serra do Padeiro, no sul da Bahia, pela
recuperação dos territórios ancestrais dos quais foram expulsos
pelo avanço da colonização — que continua até hoje. Entre
mobilizações e retomadas, operações da Polícia Federal e ações
paramilitares, prisões de lideranças e a violência passada e
presente dos poderes locais, esta HQ revela aspectos da
memória, da visão de mundo e da cultura de um povo que,
guiado pela sabedoria dos antepassados e dos encantados, e
unido por fortes laços comunitários, resiste ao esbulho territorial
e à batalha simbólica que nega sua origem indígena e seus
direitos constitucionais. As sete narrativas deste livro abrem uma
janela pela qual é possível começar a conhecer uma gente que
não abaixa a cabeça e, todos os dias, constrói possibilidades de
um mundo mais justo [sinopse do livro].

DICA DE LEITURA
por Soraia Capello (bibliotecária da BFK)
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https://revistas.unal.edu.co/index.php/imanimundo/article/view/94031/78427
https://ppgas.museunacional.ufrj.br/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trechos da HQ Os Donos da Terra, disponível desde 13 de abril de 2021 para livre acesso e download. Acesse aqui.
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E-BOOKS
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Livros disponíveis na base 
Lectio Ebook. 

 
Clique na imagem para visualizar 

o livro na base.
 

Lembre-se que para acessar o conteúdo integral do
livro é preciso realizar o login no Proxy.

 
Clique aqui 

para ver o tutorial preparado pelo SiBI sobre como
realizar o acesso pelo Proxy.

https://elefanteeditora.com.br/leia-os-donos-da-terra/
https://lectio.proxy.ufrj.br/dashboard/midia/detalhe/1361
https://lectio.proxy.ufrj.br/dashboard/midia/detalhe/1169
https://lectio.proxy.ufrj.br/dashboard/midia/detalhe/1226
https://lectio.proxy.ufrj.br/dashboard/midia/detalhe/1215
https://lectio.proxy.ufrj.br/dashboard/midia/detalhe/1374
https://lectio.proxy.ufrj.br/dashboard/midia/detalhe/1548
https://lectio.proxy.ufrj.br/dashboard/midia/detalhe/1203
https://lectio.proxy.ufrj.br/dashboard/midia/detalhe/1393
https://lectio.proxy.ufrj.br/dashboard/midia/detalhe/1532
https://ppgas.museunacional.ufrj.br/
https://lectio.proxy.ufrj.br/dashboard/index/home/
https://drive.google.com/file/d/1IreLB04V3fJhslckL5W3o5JOyxEKq6Kh/view
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elaboração de ficha catalográfica
normalização e entrega de teses e dissertações
 acesso remoto pelo CAFe e Proxy  
pesquisa no Portal Capes e bases de dados
ou qualquer outra questão referente aos serviços
da BFK

Serviço disponível apenas para alunos e
professores do PPGAS

Você pode agendar um atendimento virtual com a
biblioteca através da plataforma Google meet para
tirar dúvidas sobre:

INFORMES
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Veja nosso novo vídeo no
 you tube

Em pouco mais de três minutinhos,
você vai aprender a buscar os e-
books na Base Minerva e como
acessá-los, tanto com as credencias
CAFe, como com o Proxy.

Assista aqui 

Acesso: 

clique aqui para saber como realizar o acesso
remoto ao conteúdo da Cambridge Core. 

Base em Trial: 

finalizado o período de 1 ano, os e-books que
tiverem tido maior número de acesso e download,
ou seja, aqueles de maior interesse para
comunidade UFRJ serão os livros adquiridos por
aquisição perpétua pela universidade. 

https://ppgas.museunacional.ufrj.br/
https://www.youtube.com/watch?v=vJsOiPyBxNg
https://www.youtube.com/watch?v=vJsOiPyBxNg
https://drive.google.com/file/d/1glfgrq2rQJQKp4hNLBfWAU4F_3YN2LR5/view
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Afro‑Ásia , n. 62, 2020.
Acesse aqui. 

American Sociological Review, v. 86,
n.1, 2021.
Acesse aqui.

Anthropology in action, v.28, n.1, 
 mar. 2021.
Dossiê "COVID-19 and the Transformation of
Intimacy: Workers".
Acesse aqui.

Antropolítica , n.50, 2020.
Dossiê "Mercados Populares, Ilegalismos e
suas Regulações pela Violência".
Acesse aqui.

Boletim Cientistas Sociais ANPOCS,
n.47, 2021.
Dossiê "A questão étnico-racial em tempos
de crise".
Acesse aqui.

Desacato: Revista de Ciencias
Sociales, n.65, jan/abr 2021.
Dossiê "La pandemia que cambió el futuro".
Acesse aqui.

Equatorial, v. 8, n.14, 2021.
Acesse aqui.

Novos olhares sociais. v.3, n.2, 2020.
Dossiê "Estudos ciganos no brasil: perspecti-
vas e entrelaçamentos etnográficos".
Acesse aqui.

Policromias: Revista de Estudos do
Discurso, Imagem e Som, v.5, n.3,
2020.
Acesse aqui.

Revista de Ciências Sociais (UFC).
v.52, n.1, 2021.
Dossiê "Memórias de Guerra".
Acesse aqui.

PERIÓDICOS - NOVOS NÚMEROS
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https://ppgas.museunacional.ufrj.br/
https://periodicos.ufba.br/index.php/afroasia/index
https://journals.sagepub.com/home/asr
https://journals.sagepub.com/toc/asra/86/1
https://www.berghahnjournals.com/view/journals/aia/28/1/aia.28.issue-1.xml
https://periodicos.uff.br/antropolitica/issue/view/2383
http://anpocs.org/index.php/publicacoes-sp-2056165036/boletim-cientistas-sociais/2502-boletim-a-questao-etnico-racial-em-tempos-de-crise-n-47
https://desacatos.ciesas.edu.mx/index.php/Desacatos/issue/view/115
https://periodicos.ufrn.br/equatorial/issue/view/1074
https://www3.ufrb.edu.br/ojs/index.php/novosolharessociais/issue/view/21
https://revistas.ufrj.br/index.php/policromias/issue/view/1678/showToc
http://www.periodicos.ufc.br/revcienso/issue/view/941


A liberdade, a prosperidade e o desenvolvimento da sociedade e dos indivíduos são valores humanos
fundamentais. Só serão atingidos quando os cidadãos estiverem na posse da informação que lhes permita
exercer os seus direitos democráticos e ter um papel ativo na sociedade. A participação construtiva e o
desenvolvimento da democracia dependem tanto de uma educação satisfatória, como de um acesso livre e
sem limites ao conhecimento, ao pensamento, à cultura e à informação.

A biblioteca pública – porta de acesso local ao conhecimento – fornece as condições básicas para uma
aprendizagem contínua, para uma tomada de decisão independente e para o desenvolvimento cultural dos
indivíduos e dos grupos sociais.

Este Manifesto proclama a confiança que a UNESCO deposita na Biblioteca Pública, enquanto força viva para a
educação, a cultura e a informação, e como agente essencial para a promoção da paz e do bem-estar espiritual
nas mentes dos homens e das mulheres.

Leia o texto completo aqui.

https://ppgas.museunacional.ufrj.brBFK EM CASA, A. 2, N. 37, MAIO 2021.

BIBLIOTECAS
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«A biblioteca pública — porta de acesso local ao
conhecimento — fornece as condições básicas para
a aprendizagem ao longo da vida, para uma
tomada de decisão independente e para o
desenvolvimento cultural dos indivíduos e dos
grupos sociais.»

Tipologicamente, as bibliotecas da UFRJ, além
de serem bibliotecas universitárias, são também
bibliotecas públicas por serem mantidas por
uma instituição pública e, assim, devem possuir
além dos objetivos que atendam à sua
comunidade universitária, objetivos que
atendam o caráter público de sua essência
pública.

Manifesto da IFLA/UNESCO sobre Bibliotecas Públicas

https://tonarede.org.br/courses/biblioteca/lessons/o-que-e-ifla/
https://ppgas.museunacional.ufrj.br/


LANÇAMENTO
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COMUNIDADE UFRJ

UFRJ se mantém pautada pelas
evidências científicas. Veja
aqui. 

UFRJ revoga título de Doutor
Honoris Causa dado a Jarbas
Passarinho. Veja aqui. 

Incêndio atinge prédio da
reitoria da UFRJ. Veja aqui. 

Deputado Anderson Moraes
aciona PF contra UFRJ por
ataque a Bolsonaro. Veja aqui.

Pesquisadores da UFRJ criam
ferramenta que pode evitar
congestionamento de redes.
Veja aqui. 

“Intenção grosseira”, aponta
UFRJ sobre plano de despejo
do Museu Nacional. Veja aqui. 

NA MÍDIA

Sobre a obscuridade da
ciência ou para onde vão os
resultados negativos das
pesquisas?. Veja aqui. 

“Acho fundamental essa
articulação entre o mundo
intelectual e o mundo da
política”, diz Carlos Nélson
Coutinho. Veja aqui.

Dia do fogo: como Bolsonaro
incendiou a Amazônia (Parte
1). Veja aqui. 

Porteiros e moradores: a
relação de confiança e
desigualdade por trás de cada
'bom dia'. Veja aqui. 
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Rafael de Andrade, aluno de doutorado do PPGAS e autor do livro 
Os huumari, o obi e o hari: relações entre coisas e pessoas nas práticas

xamânicas Iny, conta um pouco sobre a sua obra

Foi resultado de uma pesquisa desenvolvida no PPGAS/UFG e Museu
Antropológico da UFG em um projeto realizado em parceria com o Setor de
Etnologia e Etnografia (SEE) do Museu Nacional. 

Parte do trabalho de campo foi feito no acervo do SEE em 2013 e outra
parte na aldeia Santa Isabel do Morro, em 2014. O resultado foi algumas
reflexões sobre as "coisas do xamã Iny-Krajá" que faziam parte da coleção
William Lipkind do Museu Nacional, uma coleção de 1939 feita pelo
antropólogo estadunidense durante sua pesquisa de campo na região do
médio rio Araguaia entre 1937 e 1938, no quadro de um acordo informal
estabelecido entre o Museu Nacional e a Universidade de Columbia nos
Estados Unidos.

O trabalho, portanto, é ao mesmo tempo uma contribuição para os estudos
de antropologia realizados junto ao povo Iny-Karajá e uma memória de
parte da importante coleção etnológica que o Setor de Etnologia e
Etnografia guardava antes do incêndio de setembro de 2018.

Leia mais aqui. 

https://ppgas.museunacional.ufrj.br/
https://ufrj.br/2021/03/18/ufrj-se-mantem-pautada-pelas-evidencias-cientificas/
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2021/04/20/ufrj-revoga-titulo-de-doutor-honoris-causa-dado-a-jarbas-passarinho.ghtml
https://oglobo.globo.com/rio/incendio-atinge-predio-da-reitoria-da-ufrj-documentos-do-seculo-xix-estavam-em-area-atingida-1-24979498
https://diariodorio.com/deputado-anderson-moraes-aciona-pf-contra-ufrj-por-ataque-a-bolsonaro/
https://epocanegocios.globo.com/Tecnologia/noticia/2021/04/pesquisadores-da-ufrj-cria-ferramenta-que-pode-evitar-congestionamento-de-redes.html
https://vejario.abril.com.br/cidade/ufrj-plano-despejo-museu-nacional/
https://humanas.blog.scielo.org/blog/2021/03/25/sobre-a-obscuridade-da-ciencia-ou-para-onde-vao-os-resultados-negativos-das-pesquisas/
https://www.cafehistoria.com.br/entrevista-com-carlos-nelson-coutinho/?fbclid=IwAR2YA6SmLON8qcPvTX48Jm0PApFFygU0dbusWG_EEZBpn5wr9ScB5nf0Q4w
https://www.deviante.com.br/noticias/dia-do-fogo-como-bolsonaro-incendiou-a-amazonia-parte-1/?fbclid=IwAR3uO0voQinNyPjNdl_Lj81G1TiWxNRRZBMQwJ3mGMo70uhj08K8rpnj3Ho
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-44895404?fbclid=IwAR17B_lydLAnwPbdOIGn0nkPPRYEud9am10l-uGeYgjJ6dqriAJnEw7xCos
https://fcs.ufg.br/n/141186-rafael-de-andrade-egresso-do-ppgas-fcs-lanca-livro-baseado-em-pesquisa-de-mestrado-pela-editora-da-ufg


Os Tyonwük-dyapa:  história e  assimetria  no  alto  rio  Jutaí Feminismo
do sagrado. 
Pesquisador: Victor Gil. Dissertação, 2020. Acesse aqui.

O retorno dos parentes: mobilização e recuperação territorial entre os
Tupinambá da Serra do Padeiro, Sul da Bahia.
Pesquisadora: Daniela Fernandes Alarcon. Tese, 2020. Acesse aqui. 

“É de família, é tradição”: território e organização social entre os
Xukuru-Kariri no agreste alagoano. 
Pesquisador: Wemerson Ferreira da Silva. Dissertação, 2020. Acesse aqui.

Resistir para existir: povos indígenas e a luta pela terra: um olhar a
partir da Terra Indígena Tupã Nheê Kretã.
Pesquisador: Wilemar Pereira de Moura. Dissertação, 2020. Acesse aqui. 

A mobilidade Warao no Brasil e os modos de gestão de uma população
em trânsito: reflexões a partir das experiências de Manaus-AM e de
Belém-PA.
Pesquisadora: Marlise Rosa. Tese, 2020. Acesse aqui. 

Educação Tikuna: modalidade diferenciada de ensino em uma escola
Tikuna do Alto Solimões-AM.
Pesquisador: Mario Felix Irineu. Dissertação, 2020. Acesse aqui. 

CHAMADAS DE
TRABALHOS 

Policromias: Revista de
Estudos do Discurso, Ima-
gem e Som. Dossiê “Políticas
linguísticas entre povos
indígenas do nordeste
brasileiro, de Minas Gerais e
do Espírito Santo”. Envios até
15/06/21. Acesse aqui.

Novos olhares sociais. Dossiê
"Gênero, Pesca e Cidadania:
reflexões sobre políticas públi-
cas, trabalho e equidade".
Envios até 31/05/21. Acesse
aqui.

Revista de Ciências Sociais
(UFC). Dossiê "Escola e LGBT-
fobia: articulando possibilida-
des educativas para uma vida
vivível". Envios até 20/07/21.
Acesse aqui.

https://ppgas.museunacional.ufrj.brBFK EM CASA, A. 2, N. 37, MAIO 2021.

Sugestão de conteúdo
 

Para divulgar textos, sugerir
conteúdos, divulgar publicações ou
eventos, envie-nos um e-mail para

bfkppgas@mn.ufrj.br 
com o assunto 

BFK em casa - Sugestão
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https://www.facebook.com/bibliotecappgas
https://www.instagram.com/bibliotecappgas/
https://twitter.com/bibliotecappgas
http://objdig.ufrj.br/72/teses/906450.pdf
http://objdig.ufrj.br/72/teses/906568.pdf
http://objdig.ufrj.br/72/teses/906712.pdf
http://objdig.ufrj.br/72/teses/905319.pdf
http://objdig.ufrj.br/72/teses/188052.pdf
http://objdig.ufrj.br/72/teses/905159.pdf
http://objdig.ufrj.br/72/teses/905163.pdf
https://revistas.ufrj.br/index.php/policromias/announcement/view/578
https://www3.ufrb.edu.br/ojs/index.php/novosolharessociais/announcement/view/12
http://www.periodicos.ufc.br/revcienso/announcement/view/240
http://www.periodicos.ufc.br/revcienso/announcement/view/240
https://ppgas.museunacional.ufrj.br/

